
اھ هروديمامت : هروددشرايسانشراك-١٠: عطقم
اھ همانرب يمامت : همانربعونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
3111: دورو مرتيندب تيبرت-١۵: يشزومآ هورگ
3872: نوناق لامعا مرت)يشزرو تيريدم( يشزرو مولعو يندب تيبرت-٣٧ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماجمتسيس - ١١:٢٣
2زا1 : هحفص3009 :شرازگهرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاسدادعتدحاو
يلمعيروئتعت

-13001921--عبنم نودبعبنمدقاف7542يحيرشت٠۶)دحاو6( دشرا همان ناياپ139711111297
 تيبرترد يريگ هزادناو شجنس239711211115

يندب
 داژن يتمھ يلع- ناينامحر داھرفيندب تيبرت رد يريگ هزادنا و شجنس يشيامزآ5087يتست٢٠12

رهم
رون مايپ13902011

يگدنز يارب ينامسج يگدامآ يامنھار يشيامزآ5183يتست1٠٢32 ينامسج يگدامآ339711215001
1 ملاس

-يناھارف لضفلاوباستربار تم
زورهب-دسا اضر دمحم
يناث تسود هلاژ

رون مايپ13892010

رون مايپ13922013يمالساهقيدص1 زيم يور سينت يشيامزآ8882يتست٠٢32يلمع-1زيم يور سينت439711215005
رون مايپ13912012هرق يلع دمحم1 يناديم و ود شزومآ يشيامزآ5532يتست٠٢32يلمع-1 يناديموود539711215010
.دوش هعلاطم12 و9 ،5 ،4 ،2،3 ،1 ياھ لصفيمتح13952016ناراکمھ و زرواشکيشزرو ياهنامزاس تيريدمباتك10369يتست٢٠12يشزرو ياهنامزاس تيريدم639711215025
.دوش هعلاطم3و1 ياھ لصفرون مايپ13892010نايچ هزوك مشاھتاقباسم يارجا زرط و تيريدميعطق4997يتست٢٠12تاقباسم يارجازرطو تيريدم739711215038

 هاگشناد13902011راهب ينابعشيشزرو تاقباسم يارجازرط و تيريدمباتك5941يتستتاقباسم يارجازرطو تيريدم39711215038
انيسيلعوب

.دوشهعلاطم باتک رخآ ات3 لصف زا

 رب ديكات اب تيريدم و نامزاس ياهيروئت يشيامزآ9294يتست٢٠16تيريدمو نامزاس ياھ يروئت839711215135
يشزرو تيريدم

 مايپ هاگشناد13932014يناھارف لضفلاوبا ،يمساق ديمح
رون

.دوش فذح10 لصف

 ياھودراواھداديور تيريدم939711215136
يشزرو

 هاگشناد13902011راهب ينابعشيشزرو تاقباسم يارجازرط و تيريدمباتك5941يتست٢٠16
انيسيلعوب

 ياھودراواھداديور تيريدم39711215136
يشزرو

 يملع نمجنا13922013ناراكمھ و زرواشكيشزرو ياھ نامزاس تيريدمباتك6946يتست
 ويندب تيبرت
 ياھ هشيدنا
يقوقح

.دوشهعلاطم12 و11 ،10 ،8 ،4 ،3 ياھ لصف

رون مايپ13932014يناھارف لضفلاوبا ،يمساق ديمحيشزرو تازيهجت و نكاما تيريدم يشيامزآ9376يتست٢٠16يشزرو تازيهجتو نكاما تيريدم1039711215137
 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك6919يتست٢٠16هتفرشيپ يرامآ ليلحتو هيزجت1139711215138

يتيبرت مولع و يسانش
 هعلاطم22 و18 ،15 ،13 ،12 ،4،7 ،3 ،1 ياھ لصفدشر13862007روالد يلع

دوش
 تيريدمرد قيقحت ياهشور1239711215139

يشزرو
 كج نوسلن ,.رآ يرج ساموتينامسج ياھ تيلاعف رد قيقحت شور يشيامزآ5350يتست٢٠16

.يج نفتسا نمروليس ,.يك
-يناھارف لضفلاوبا
-يودبع همطاف
يفوصيياضر يضترم

.دوش هعلاطم5و2 ياھ لصفرون مايپ13902011

 تيريدمرد قيقحت ياهشور39711215139
يشزرو

و تاقيقحت رتفد13852006ناراكمھ و يردان هلا تزعيناسنا مولع رد قيقحت ياهشورباتك8110يتست
ردب تاراشتنا

.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف

 تيريدم ينابمو لوصا1339711215140
يشزروياهنامزاسرد

.دوش هعلاطم14 و13 ،11 ،8 ،7 ،4،6 ،3 ياھ لصفيمتح13952016ناراکمھ و زرواشکيشزرو ياهنامزاس تيريدمباتك10369يتست٢٠16

مرندربراكورتويپماكاب ييانشآ1439711215141
يندب تيبرترداھرازفا

 لضفلاوبا- زرواشك نامقليشزرو مولع ردSpss رازفا مرن دربراكباتك10590يتست١١816
يناھارف

.دوش هعلاطم11 و10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصفرون مايپ13962017

 .سا لادنر ،نالود .لاد نوميشيناسنا عبانم و نانكراك روما تيريدمباتك7793يتست٢٠16يلام- يرادا تيريدم1539711215142
رلوش

دمحم ،يبئاص دمحم
يسوط يلع

يلاع هسسوم13842005
 و شزومآ
 شھوژپ
 و تيريدم
يزيرهمانرب

.دوش هعلاطم10 و9 ،8 ،5 ،4 ،3 ياھ لصف

ريبك ريما13852006دنب هقالعدراچنالب ،يسرھ لاپينامزاس راتفر تيريدمباتك8772يتست٢٠16شزرورد ينامزاسراتفر تيريدم1639711215143
.دوش هعلاطم11 و8 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ لصف ،2 و1 دلجيمتح13962017ناراکمھ و يناھارفرگربيال کرام ،گناش ويتميدربھار هاگن کي يشزرو يبايرازابباتك10875يتست٢٠16يشزرو يبايرازاب تيريدم1739711215144
-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠16يشزرو تيريدمردرانيمس1839711215145
-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٠٢32يشزرو ياهنامزاسرد يزروراك1939711215146
ياھ همانربرد يبايشزراو تراظن2039711215147

يندبتيبرت
 ميحر/داژن يتمھ يلعرهمشزرو و يندب تيبرت رد يبايزرا و تراظنباتك8797يتست٢٠16

داژن يناضمر
لمآ13862007

ياهشزروو تغارف تاقوا تيريدم2139711215148
يحيرفت

 ياهشزرو و تغارف تاقوا تيريدمباتك6537يتست٢٠16
يحيرفت

نارهت هاگشناد13922013يناھارف يلالج ديجم

.دوشهعلاطم6 و5 ،4 ،3 ،2 ،1 ياھ تينويرون مايپ13932014يمساق ديمح)يشزرو تيريدم(يصصخت نابز يشيامزآ9273يتست٢٠16)يشزرو تيريدم( يصصخت نابز2239711215155
 تيبرت رد قيقحت و يرگشھوژپ2339711215193

) روحمشزومآ (يندب
ديدجت( يندب تيبرت رد يرگشھوژپ دعاوقباتك6374يتست٢٠16

)هدش رظن
 هدكشھوژپ13942010ناراكمھ و يناھارف

 ويندب تيبرت
 يشزرو مولع
ياھ هشيدنا اب
يقوقح

18 و15،16،17 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ياھ لصف
.دوش هعلاطم
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اھ هروديمامت : هروددشرايسانشراك-١٠: عطقم
اھ همانرب يمامت : همانربعونيناسنا مولع-١٢ : هدکشناد
3111: دورو مرتيندب تيبرت-١۵: يشزومآ هورگ
3872: نوناق لامعا مرت)يشزرو تيريدم( يشزرو مولعو يندب تيبرت-٣٧ : هتشر

رونمايپ هاگشناد
١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماجمتسيس - ١١:٢٣
2زا2 : هحفص3009 :شرازگهرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسردمانسرد

هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنمعونعبنم

 لاس
راشتنا

راشتنا
تسويپ حرشرشانيداليم

تعاسدادعتدحاو
يلمعيروئتعت

يشزرو مولع تاعالطا ياهھاگياپ2439711215194
) روحم شزومآ (

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠16

 نآدربراك و يرامآ ليلحت و هيزجت2539711215195
يندب تيبرت ياهشھوژپرد
) روحم شزومآ (

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك6919يتست٢٠16
يتيبرت مولع و يسانش

 و16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،7،8 ،6 ،5 ياھ لصفدشر13862007روالد يلع
.دوش هعلاطم17

هتفرشيپ قيقحت و يرامآ ياهشور2639711215197
يندب تيبرتياهشھوژپ رد
)روحم شزومآ(

 ناور رد يدربراك رامآ و تالامتحاباتك6919يتست٢٠16
يتيبرت مولع و يسانش

.دوش هعلاطم7 و6 ،5 ياھ لصفدشر13862007روالد يلع

هتفرشيپ قيقحت و يرامآ ياهشور39711215197
يندب تيبرتياهشھوژپ رد
)روحم شزومآ(

 قيدص هلا تمحرنوسلن . يك كج سمات .رآ يرجلوا دلج يندب تيبرت رد قيقحت شورباتك7442يتست
يناتسورس

.دوش هعلاطم باتك رخآ ات6 لصف زاتمس13922013

 )يرظن عبتتو قيقحت(رانيمس2739711215198
)روحمشزومآ(

-13001921--عبنم نودبعبنم دقاف7542يحيرشت٢٠32

دوجوم پاچ13001921-ميرکلا نآرقلاباتك8200يتست١٠ميرك نآرق30 ءزج ظفح2839711220658

Page 2 of 2دیئامن پاچ ار شرازگ دیناوت يم لاح .دیدرگ هدامآ ) هحفص٢ ( تاحفص هیلک

09/02/2018https://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www*pnueb*com

ل اول 97-98
نيمسا




